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แนวการจัดการเรียนรู ้
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม     คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   สาขาวชิา สังคมศึกษา 
รหัสวิชา 1524101                 ชื่อวิชา เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา  จ านวน 3  หน่วยกิต 
ประเภท วิชาบังคับ  หมวดรายวิชา เฉพาะด้าน  ภาคการศึกษาที่ 1/2558 
 
อาจารย์ผู้สอน  
 อาจารย์ณรงค์วรรษ  บุญมา  
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ประวัติความเป็นมา ประเภท จุดมุ่งหมาย  ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามเทศกาลและพิธีกรรมท่ีส าคัญทาง
ศาสนา  การวิเคราะห์ภูมิปัญญาท่ีปรากฏในเทศกาลและพิธีกรรม บทบาทและความส าคัญของเทศกาล และ
พิธีกรรมในสังคม  การอนุรักษ์สืบทอดพิธีกรรม  เทศกาลท่ีมีคุณค่าต่อสังคม รวมท้ังข้อปฏิบัติและมารยาทในการ
เข้าร่วมเทศกาลและพิธีกรรม 
 

จุดประสงค์ของรายวิชา 
 หลังจากท่ีเรียนรายวิชาเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาแล้ว นักศึกษามีความสามารถต่อไปนี้ได้ 
         1.  ทราบประวัติความเป็นมาของเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ   
 2.  อธิบายความหมาย ประเภท  จุดมุ่งหมาย ของเทศกาลและพิธีกรรมส าคัญทางศาสนา ได้ถูกต้อง 
 3.  รู้และเข้าใจจุดมุ่งหมาย ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติของเทศกาลและพิธีกรรมส าคัญทางศาสนา 
 4.  มีทักษะในการด าเนินชีวิตในสังคมท่ีมีวัฒนธรรมแตกต่าง 
 5.  รู้และเข้าใจมารยาทการเข้าร่วมเทศกาลและพิธีกรรมต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 6.  รู้อนุรักษ์และสืบทอดพิธีกรรมทางศาสนาได้ถูกต้อง 
 7. มีจิตอาสาซื่อสัตย์ เสียสละอดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ 
 

 

ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  ส่ือท่ีใช้  

ช้ินงาน/วิธีการประเมิน 
ผูส้อน 

1 ปฐมนิเทศรายวชิา 3 แนะน าแนวการจดัการ
เรยีนรู ้ก าหนดกตกิา
ประจ าวชิาร่วมกนั และ
กจิกรรมกลุ่มสมัพนัธ์
ละลายพฤตกิรรม 

อ.ณรงคว์รรษ บุญมา 
 

2 บทที ่1 ความรูเ้บือ้งตน้
เกีย่วกบัเทศกาลและ
พธิกีรรมทางศาสนา 
- แนวคดิเบือ้งตน้เกีย่วกบั
เทศกาลทางศาสนา 

3 ดู clip vdo  สื่อภาพนิ่ง 
power point จดักลุ่มย่อย
อภปิรายประเดน็ทีก่ าหนด  
ต่อจากนัน้ร่วมกนัอภปิราย
และสรุปทัง้หอ้ง 
 

อ.ณรงคว์รรษ บุญมา 
 

 
 

“ 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  ส่ือท่ีใช้  

ช้ินงาน/วิธีการประเมิน 
ผูส้อน 

3 บทที ่1 ความรูเ้บือ้งตน้
เกีย่วกบัเทศกาลและ
พธิกีรรมทางศาสนา (ต่อ) 
- แนวคดิเบือ้งตน้เกีย่วกบั
พธิกีรรมทางศาสนา 

3 ดู clip vdo  สื่อภาพนิ่ง 
power point วเิคราะห ์ 
จดักลุ่มย่อยอภปิราย
ประเดน็ทีก่ าหนดและ
ตวัแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอ 
ร่วมกนัอภปิรายและสรุป
ทัง้หอ้ง มอบหมายงาน
รายบุคคลเพื่อสบืเสาะ
คน้ควา้  
 

อ.ณรงคว์รรษ บุญมา 
 

4 บทที ่2 เทศกาลและวนั
ส าคญัทางศาสนาพุทธ 
- เทศกาลทางศาสนาพุทธ  

3 จดักลุ่ม อภปิรายกลุ่มย่อย
เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ชงิ
สุนทรยีะตามหวัขอ้ที่
มอบหมายไวแ้ลว้และ
อภปิรายกลุ่มใหญ่เพื่อหา
ขอ้สรุปร่วมกนั 

อ.ณรงคว์รรษ บุญมา 
 
 

 

5 บทที ่2 เทศกาลและวนั
ส าคญัทางศาสนาพุทธ 
 (ต่อ)  
- วนัส าคญัทางศาสนาพุทธ 
 

3 จดักลุ่ม อภปิรายกลุ่มย่อย
เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ชงิ
สุนทรยีะ ตามหวัขอ้ที่
มอบหมายไวแ้ลว้และ
อภปิรายกลุ่มใหญ่เพื่อหา
ขอ้สรุปร่วมกนั 

อ.ณรงคว์รรษ บุญมา 
 

6 บทที ่3 พธิกีรรมและศาสน
พธิทีางศาสนาพุทธ 
-  พธิกีรรมส าคญัของ
ศาสนาพุทธ 

3 จดักลุ่มย่อยอภปิราย 
ศกึษา วเิคราะห ์  
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และ
อภปิรายกลุ่มใหญ่ ร่วมกนั
สรุป 

อ.ณรงคว์รรษ บุญมา 
 

7 บทที ่3 พธิกีรรมและศาสน
พธิทีางศาสนาพุทธ 
 (ต่อ) 
-  ศาสนพธิทีางพุทธศาสนา 

3 จดักลุ่มย่อยอภปิราย 
ศกึษา วเิคราะห ์  
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และ
อภปิรายกลุ่มใหญ่ ร่วมกนั
สรุป 
 

อ.ณรงคว์รรษ บุญมา 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  ส่ือท่ีใช้  

ช้ินงาน/วิธีการประเมิน 
ผูส้อน 

 
8 

 
สอบกลางภาค 

 
60 นาท ี

 
ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ 20 คะแนน  

 
9 บทที ่4 เทศกาลและ

พธิกีรรมทางศาสนครสิต ์ 
-  เทศกาลในศาสนาครสิต ์  

3 ก าหนดมอบหมายงานให้
สบืเสาะ สรา้งนวตกรรม 
และน าเสนอในชัน้เรยีน
เป็นรายกลุ่มย่อย  (ใช้
รูปแบบการจดัการเรยีนรู้
แบบ หอ้งเรยีนกลบัหวั 
หรอื หอ้งเรยีนกลบัดา้น 
(Flipped classroom) 
เรยีนรูท้ีบ่า้น  รายงานที่
หอ้งเรยีน) 

อ.ณรงคว์รรษ บุญมา 
 

10 บทที ่4 เทศกาลและ
พธิกีรรมทางศาสนครสิต ์ 
(ต่อ)  
-  พธิกีรรมส าคญัในศาสนา
ครสิต ์

3 ก าหนดมอบหมายงานให้
สบืเสาะ สรา้งนวตกรรม 
และน าเสนอในชัน้เรยีน
เป็นรายกลุ่มย่อย  (ใช้
รูปแบบการจดัการเรยีนรู้
แบบ หอ้งเรยีนกลบัหวั 
หรอื หอ้งเรยีนกลบัดา้น 
(Flipped classroom) 
เรยีนรูท้ีบ่า้น  รายงานที่
หอ้งเรยีน) 

อ.ณรงคว์รรษ บุญมา 
 

11 บทที ่5 เทศกาลและ
พธิกีรรมทางศาสนาอสิลาม 
- เทศกาลส าคญัทางศาสนา
อสิลาม 

3 ก าหนดมอบหมายงานให้
สบืเสาะ สรา้งนวตกรรม 
และน าเสนอในชัน้เรยีน
เป็นรายกลุ่มย่อย  (ใช้
รูปแบบการจดัการเรยีนรู้
แบบ หอ้งเรยีนกลบัหวั 
(Flipped classroom) 
เรยีนรูท้ีบ่า้น  รายงานที่
หอ้งเรยีน) 
 

อ.ณรงคว์รรษ บุญมา 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  ส่ือท่ีใช้  

ช้ินงาน/วิธีการประเมิน 
ผูส้อน 

12 บทที ่5 เทศกาลและ
พธิกีรรมทางศาสนาอสิลาม 
(ต่อ) 
- พธิกีรรมส าคญัของศาสนา
อสิลาม 

3 ก าหนดมอบหมายงานให้
สบืเสาะ คน้หา สรุป และ
น าเสนอในชัน้เรยีนเป็น
รายกลุ่มย่อย  (ใชรู้ปแบบ
การจดัการเรยีนรูแ้บบ 
หอ้งเรยีนกลบัหวั หรอื 
หอ้งเรยีนกลบัดา้น 
(Flipped classroom) 
เรยีนรูท้ีบ่า้น  รายงานที่
หอ้งเรยีน) 

อ.ณรงคว์รรษ บุญมา 
 

13 บทที่ 6 เทศกาลและ
พิ ธี ก ร ร ม ท า ง ศ า ส น า
พราหมณ์ – ฮนิดู  
- ศาสนาพราหมณ์-ฮนิดูกบั
สงัคมไทย 
- เทศกาลส าคญัของศาสนา
พราหมณ์-ฮนิดู 

3 ก าหนดมอบหมายงานให้
สบืเสาะ คน้หา สรุป และ
น าเสนอในชัน้เรยีนเป็น
รายกลุ่มย่อย  (ใชรู้ปแบบ
การจดัการเรยีนรูแ้บบ 
หอ้งเรยีนกลบัหวั หรอื 
หอ้งเรยีนกลบัดา้น 
(Flipped classroom) 
เรยีนรูท้ีบ่า้น  รายงานที่
หอ้งเรยีน) 

อ.ณรงคว์รรษ บุญมา 
 

14 บทที่ 6 เทศกาลและ
พิ ธี ก ร ร ม ท า ง ศ า ส น า
พราหมณ์ – ฮนิดู  
 (ต่อ)  
- พธิกีรรมส าคญัในศาสนา
พราหมณ์-ฮนิด ู

3 วเิคราะห ์ อภปิราย  
น าเสนอ ร่วมกนัสรุปภูมิ
ปญัญาทีป่รากฎในเทศกาล
และพธิกีรรมของศาสนา
พราหมณ์-ฮนิด ู

อ.ณรงคว์รรษ บุญมา 
 

15 บทที ่7 เทศกาลและ
พธิกีรรมทางสาสนาซกิข ์ 
- เทศกาลและพธิกีรรม
ส าคญัทางศาสนาซกิข ์
 

3 วเิคราะห ์ อภปิราย  
น าเสนอ ร่วมกนัสรุปภูมิ
ปญัญาทีป่รากฎในเทศกาล
และพธิกีรรมของศาสนา
ซกิข ์
 
 

อ.ณรงคว์รรษ บุญมา 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  ส่ือท่ีใช้  

ช้ินงาน/วิธีการประเมิน 
ผูส้อน 

16 บทที ่8 เทศกาลและ
พธิกีรรมของประเทศ
อาเซยีน  
- เทศกาลของประเทศใน
กลุ่มอาเซยีน 
- พธิกีรรมของประเทศใน
กลุ่มอาเซยีน 

3 อภปิราย แสดงบทบาท
สมมต ิร่วมกนัสรุปเทศกาล
และพธิกีรรมส าคญัทาง
ศาสนาในอาเซยีน 

อ.ณรงคว์รรษ บุญมา 
 

17 สอบปลายภาค 60 นาท ี  
 
การวัดและประเมินผล 
 1. งานที่มอบหมาย 
  1.1 เข้าช้ันเรียน 10  
  1.2 มีส่วนร่วมในกิจกรรมในช้ันเรียน 10 
  1.3 สืบเสาะ ค้นคว้า สร้างนวัตกรรม น าเสนอ/อภิปรายเป็นกลุ่ม  20  
  1.4 สมุดบันทึกความรู้ท่ีได้จากการมอบหมายงานรายบุคคล 10 
 2 การสอบ 
  2.1 สอบกลางภาค 20 
  2.2 สอบปลายภาค 30 
 
เอกสารและตาราหลกั  
 อาจารยณ์รงคว์รรษ  บุญมา (2558). เอกสารประกอบการสอน วิชาเทศกาลและ 
  พิธีกรรมทางศาสนา (Festival and Religious Rite). คณะมนุษยศาสตรแ์ละ 
  สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม   
 
เอกสารและข้อมูลส าคญั 
 สุรยิา รตันกุล. 2555. พิธีกรรมในศาสนา เล่ม 1 และ 2. พมิพค์รัง้ที ่2. นครปฐม:  
 มหาวทิยาลยัมหดิล.  
 คณาจารยม์หาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั . 2554.   เทศกาลและพิธีกรรม 
 พระพทุธศาสนา. พมิพค์รัง้ที ่2.  กรุงเทพฯ  : มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. 
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เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ช านาญ รอดเหตุภยั. 2525. การศึกษาประเพณีทาขวญัและมงคลพจน์ในพิธี  
 แต่งงาน. กรุงเทพฯ: สานกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต.ิ 
 จนัทร ์ไพจติร. 2527. ประมวลพิธีมงคลของไทย. กรุงเทพฯ: รุ่งเรอืงสาสน์การพมิพ.์   
 สุเมธ  เมธาวทิยกูล. 2532. สงักปัพิธีกรรม. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริน้ติง้ เฮา้ส.์ 
 เอกสารการสอนชดุวชิา 12304. 2533. ความเช่ือและศาสนาในสงัคมไทย. นนทบุร ี:  
  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 
 เจรญิ ตน้มหาพราน. 2536. พิธีกรรมพิสดาร. กรุงเทพฯ :  แสงแดด.  
 ประยงค ์ สุวรรณบุบผา. 2539. ศาสนาและวฒันธรรม แนวคิดตะวนัออก-  
  ตะวนัตก. กรุงเทพฯ : โสภณการพมิพ.์ 
 พระธรรมปิฎก. 2539. พิธีกรรมใครว่าไม่สาคญั. พมิพค์รัง้ที ่2. กรุงเทพฯ:  
  มูลนิธพิุทธธรรม.  
 บุญม ีแท่นแกว้. 2547. ประเพณีและพิธีกรรมพระพทุธศาสนา. กรุงเทพฯ:  
  โอเดยีนสโตร.์  
 อุดม เชยกวีงศ.์ 2547. ปฏิทิน ประเพณี 12 เดือน. กรุงเทพฯ: ภูมปิญัญา. 
 พนัธลกัษณ์. 2548. พิธีกรรมและความเช่ือ. กรุงเทพฯ: บา้นหนงัสอื.  
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